
51. veszélyeshulladék- tároló vagy -hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplõ,
más tevékenység részeként) 2 ezer t/év kapacitás alatt;
52. stadion, sportcsarnok

a) vízbázis védõövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén
500 fõ befogadóképesség alatt;
b) nem vízbázis védõövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védõövezetén 10 000 fõ befogadó képesség alatt, 0,5 ha területfoglalástól;

53. szabadidõ eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén 1 ha alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén 5 000 fõ
egyidejû befogadó-képesség alatt, vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;

54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén
18-nál kevesebb lyukú pálya esetén;
55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történõ vizsgálatához
500 kN tolóerõ alatt vagy 10 MW egyidejû kapacitás alatt, legalább 300 kW motorteljesítménytõl;
56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület
kialakítása (mûszaki infrastruktúrával való ellátása)

a) védett természeti területen, vízbázis védõövezetén, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén
0,5 ha alatt;
b) nem természeti területen, nem vízbázis védõövezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang
védõövezetén 0,5–3 ha között;

57. egyéb építmény, amely a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység megkezdését
vagy folytatását szolgálja

a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén 0,5 ha és 1 ha
területfoglalás között, vagy 50 parkolóhely alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén, 0,5 ha
és 3 ha területfoglalás között, vagy 30–300 parkolóhely között.

3. Az R3. 7. melléklet I. részében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

6. Régészeti érdekeltség eldöntéséhez, régészeti
feltárási engedélyhez

a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet 23. §, 37. § (2) bekezdés, 5. melléklet

4. Az R3. 7. melléklet II. részében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

14. régészeti feltárási engedélyezési eljárásban a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés

A Kormány 68/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
egyes agrár tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

30. § (1) bekezdés b) pontjában,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában,

a hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (1) bekezdésében,

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,

a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) és i) pontjában,

a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában,

a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében,
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a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2. § 9. és 25. pontjában, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában,

9. §, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. §, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (1a)–(2) és

(7)–(11) bekezdésében, 18. § (3)–(4) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (1) és (3)–(6) bekezdésében,

23. § (1) bekezdés a)–g) pontjában, h) pontjában a prebázis és bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint

a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, a szuper elit szaporítási fokú vetõmag

és a törzsültetvények vonatkozásában, i)–l) pontjában, 23. § (3)–(5) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. §-ában,

27. §-ában, valamint 28. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

2. § (1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. §

(6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 15. §

(5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (5)–(7) bekezdésében, 18. §

(1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 23/A. §-ában, 24. § (1) bekezdés

a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26. §-ában, 27. § (1) bekezdés d) pontjában,

valamint (2) és (5) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 32. §-ában, 33. §-ában,

34. § (1) bekezdés f)–h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint

állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában,

34. § (3) bekezdésében, 34. § (4) bekezdés a)–b) és f)–j) pontjában, 35. § (3) és (4) bekezdésében, 35/A. § -ában, 36. §

(3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés a), b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve

fajtaszelekciós munkára történõ behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában

és c)–d) pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a)–g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés a)–i) és

l)–t) pontjában, 38. § (4)–(7) bekezdésében, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 39. § (1) bekezdésében, 40. §

(1)–(3) bekezdésében, 41. §-ában, 42. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában, 43. §-ában, 44. § (1)–(6) bekezdésében,

45. §-ában, 47/B. § (1) és (11)–(12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 49. §

(1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ában, 58. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés

c) és k) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés b)–c) pontjában, 63/A. §

(4) bekezdésében, 71. § (3)–(5) bekezdésében, 72. §-ában, valamint a Mellékletének 22., és 39. pontjában foglaltak

tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R1. 8. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A miniszter az Éltv. 28. § a)–d) pontjában, valamint 71. § (1) bekezdésében leírt feladatait az országos fõállatorvos

a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja.”

(3) Az R1. 8. §-a a következõ (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 20. § (2) bekezdésének m) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti

szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

(17) A NÉBIH ellátja az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK rendelet

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletben, illetve az annak végrehajtására

kiadott bizottsági rendeletekben az illetékes hatóság számára megállapított feladatokat.”

3. § Az R1. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (3) bekezdésében foglaltak

tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
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(2) A NÉBIH ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói feladatokat, szervezi az állami

állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag elõkészíti az állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban

meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.”

4. § Az R1. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi

CXXVII. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában és 43. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

5. § (1) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 11. §

(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 24. §-ában, 24/A. §-ában, 25. § (2) bekezdésében,

28. §-ában, 29. §-ában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 44. §-ában, 47/A. §-ában 48. § (1), (2), (5), (6)

és (9) bekezdésében, valamint 51. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R1. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 29. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány borászati

hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(3) Az R1. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(4) Az R1. 13. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bortörvény 43/C. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

6. § Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 16. § (3) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében,

30/A. §-ában, 48. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint 48. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében

a Kormány halászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

7. § Az R1. 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és e) pontjában foglaltak

tekintetében erdészeti hatóságként, 9. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében vadászati hatóságként, 9. § (3) bekezdés

f) pontjában foglaltak tekintetében halászati hatóságként, 9. § (3) bekezdés g) pontjában foglaltak tekintetében

mezõgazdasági igazgatási szervként a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki.”

8. § (1) Az R1. 19. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

talajvédelmi hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R1. 19. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-ában foglalt adóhatóság és mezõgazdasági

és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történõ adatszolgáltatás, valamint a mezõgazdasági õstermelõi

igazolványnak és a mezõgazdasági õstermelõ adatainak országos nyilvántartása, valamint a 81/B. §-a tekintetében

a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

9. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, valamint növény- és

talajvédelmi igazgatósága ellátja az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK

rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletben, illetve az annak

végrehajtására kiadott bizottsági rendeletekben az ellenõrzõ hatóság számára megállapított feladatokat.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 40. szám 4065



10. § Az R2. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi

CXXVII. törvény 4. § (6) bekezdés i) pontjában, 4. § (7) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében

a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi

CXXVII. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában és 43. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”

11. § (1) Az R2. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 11. §

(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 44. §-ában, 47/A. §-ában, 48. § (2)–(6) és (9) bekezdésében, 51. § (1) és

(2) bekezdésében, valamint 51/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként

a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A bortörvény 2. § 8. pontjában, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) és (2) bekezdésében, a bortörvény 43/A. §

(1) bekezdésében, 43/B. § (1) és (2) bekezdésében, 43/D. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”

(2) Az R2. 11. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 40. § (2) bekezdés g) pontja tekintetében a Kormány

növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”

12. § Az R2. 15. § (1) bekezdése helyére a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 34. § (4) bekezdése, 51. § (2) és (3) bekezdése, 52. § (1) és

(2) bekezdése, valamint az 59. §-a tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei

kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

13. § Az R2. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-ában – adóhatóság, valamint

a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történõ adatszolgáltatás, továbbá a mezõgazdasági

õstermelõk adatainak országos nyilvántartása kivételével –, valamint a 81/B. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány

mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki. Az õstermelõi

igazolvány használatával kapcsolatos ellenõrzést a megyei kormányhivatal igazgatósága a járási állat-egészségügyi

hivatalhoz delegált falugazdászok közremûködésével folytatja le.”

14. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében

az „iránti kérelmet el kell utasítani” szövegrész helyébe az „iránti eljárást meg kell szüntetni” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti

a) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése,

valamint

b) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/A. §-a.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (4) bekezdése 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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